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PROCESSO No: I 001 2017 l00t - 1L

INTERESSADO: FUNDO A/UNICIPAL DE ASSISTENCIA SOCIAL / ÀAUNICIPIO
DE ITAITUBA-PA

ASSUNTO: CONIRATAÇAO DE SERVIÇOS DE AGENCIAMENTO DE
PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÀO URGENTE DE MENOR PARA
FUNDAÇÃO PARA FUNDAÇÀO DE ATENDT^,4ENTO SOC|OEDUCATIVO DO
PARA.

EMENTA: Constilucionol. Adminislrotivo. Licitoçõo. ControtoçÕo Direto.
lnexigibilidode. Bose Legol: Lei n" B.óóól93. Art. 25, coput.

Vem oo exome desle Procurodor Juríclico N.4uni<:ipo1, o
presente processo odministrolivo, que irolo de controioçÕo cte
ogenciomento de possogens oereos poro locomoçÕo urgente cie
menor poro Fundoçoo de Alendimento Socioeducolivo do Poro com o
empreso LINDA VIAGENS E TURISMO LTDA, Pessoo Jurídico de Direito
Privodo, visondo otender os necessídodes do{o) FUNDO MUNICIPAL DE

ASSISTÊNCIA SOCIAL . PREFEITURA MUNICIPAL DE ITAITUBA, CONfOTME O

constonte no Solicitoçõo de Despeso qnexo oos ouÍos.

Depreende-se dos ouÍos, pedido de soliciloçÕo de despeso
poro execuçôo do obje'io deste processo odministrotivo, no
modolidode de lnexigibilidode. com f ulcro no orl. 25, Coput, do Lei
8.666t93.

Consto Despocho do selor competenle, o quol inÍormo
quonto à previsÕo de despeso no progromoÇÕo orçornenlorio ExercÍcio
2017 Atividode 2.144 À ANUIENÇÃO DO CONSELHO TUTELAR,

Clossificoçõo econômico 3.3.90.33.00 - Possogens e Despesos com
Loc omoç õ o.

Exominondo o referido processo, forom tecidos os
consideroções que se seguem.

Estobelece o ort. 37, inciso XXl, do Corto Mogno, o
obrigoloriedode de reolizoçÕo de proceclimenk.l iicitotorio pcro
controtoçÕes feitos pelo Poder Público, poro contro'lor serviços, ou
odquirir produlos, ou produtos e serviço. No enlonlo, o próprio
dispositivo constitucionol reconhece o existêncio de exceçÕes o regro
oo efetuor o ressolvo dos cosos especificodos no legisloçÕo, quois
Selom c dispenso e o inexiqibilidode de lic itacõo
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@Esso obrigoloriedode cJe licilor fundcr-se em dois ospeclo{

bosilores, o primeiro é o de eslobelecer um lrolomento iguolitorio enlre
os interessodos em conlrolor, como formo de reollzoçÕo do principio do
impessoolidode, do isonomio e do morolidode; e o segundo revelo-se
no propósilo do Poder Público de olconçor o proposlo que lhe sejo mois
vontojoso.

Sendo ossim, o legíslodor Constiluinte odmitíu o
possibilidode de exisÍirem cosos em que o liciloÇoo poderó deixor de ser
reolizodo, outorizondo o Adminislroçõo Público o celebror, de formo
discricionório, conlrotoçoes diretos sem o concrelizoÇÕo de cerlome
lic ilo torio.

Poro se chegor o umo conclusÕo bolizodo e seguro sobre o
questÕo, devem-se onolisor o LegisloçÕo Federol e posiÇões doutrinorlos
sobre o controtoçôo dire'to com o Administroçôo Público.

Nesse sentido, verifico-se o Lei Federol 8.666193 (Lei de
LicitoçÕes e conlrotos) em seu ortigo 25, Copul, in verbis:

"Art. 25. É inexigível o licitoçoo
quondo houver inviobilidode de
competiçõo, ....:
(........)

O que se verifico nesse ortigo do Lei é um coso de exceçoo
em que o Adminis'troçoo Público pode conlrotor direlomente sem que
hojo necessidode de reolizoçõo de um processo iiciloiorio, ocorrendo o
ipçx;gipilidode de liciloçoo.

Do exposto, pode-se chegor o umo conclusÕo fundomeniol
no senlido de que o licitoçôo otende o duos finolidodes essenciois. A
primeiro delos é permiÍir que o Poder Público posso escolher, denire os
propos'los opresenlodos, quol é o mois vontojoscr oo nteresse p"biii;l-r.
De oulro lodo, presto-se o permiiir oos cidodÕos. e rn iguoldode de
condiÇÕes e sem privilegios, usufruir do seu direilo de porticipor dos
controtos que o Poder PÚblico celebro. Com isso, evilo-se que os
ogentes públicos, fozendo uso inodequodo do mÓquino odministrolivo,
obtenhom, poro si ou poro outrem, vontogem ilícilo decorrente do
celebroÇÕo de conlro'tos odministrotivos, em evidenle prejuízo poro o
res publico.

Todovio, exislenr cerlos siluoçÕes em que o Adminislrodor
Público se encontroro dionle de situoçÕes, oro moteriois, oro iurídicos,
que o impossibilitoroo de reolizor o licitoçoo, como nos cosos previstos

no ort. 25 do Lei n" 8.666193, sÕo os hipoleses denominodos de
irexigibilidode de licitoÇõo.
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Vê-se, porlonÍo, que o legis oçÕo fixo hipoieses de exceçÕo
o regro, oferecendo umo morgem de oçõo oo odrnrnislrodor, diz-se
entÕo que o AdminislroÇõo Público possui discricionoríedode poro
controtor por inexigibilidode de licítoçoo paro os cosos exposlos.
Significo que o Poder Público oge de ocordo com o conveniêncio e
oportunídode do situoçÕo, coniudo sem ferir o ordenomenlo jurídico,
umo vez que cumpre com os princípios gerois do Administroçôo
Público. notodomenle o do legolidode e eficiêncio.

Poro melhor explicilor nossos orgumentos vejomos o que
penso o Professor À ARÇAL JUSTEM FILHO em suo obro "COMENTARIOS A
LEr DE LrCrrAÇÀO r CONtneTOS ADMTNTSTRATTVOS. B" Ed. p. 238:

Todos os romos do Dirello contêm
regros específicos o proposilo de
situoçÕes emergenciois. No Direito
Público, é oindo moior o relevôncio
do fenômeno. Troto-se de
monifesloçôo do insÍilulo do
"necessidode". Nele esiao obrongidos
todos essos siluoções de
excepcion olid odes, corocterizodos
pelo onormolidodes. A necessidode
retrolo-se no exislêncio de siluoçõo
folico onde ho potenciol de dono
coso sejom oplicodos os regros
podrÕo."

Com bose nos informoçôes corrstontes nos oulos do
Processo Adminislrolivo no 100120171001-ll, hó o necessidode de
conirotoçôo de serviço de ogenciomenlo de possogens oéreos poro
locomoçôo urgente de menor poro a Fundoçôo de Alendimenlo
Socioeducotivo do Poro, ocomponhodo de 02 (dois) Policios Mi itores,
poro o Município de Belem/PA, em otendimento o DeterminoçÕo
Judiciol (Ofício no 00412017 - lo Voro Cíve1 do Comorco de ltoitubo/PA).

Dionte do exposto é de exlremo necessidode o
ogenciomento de possogens oéreos poro locomoçôo urgente de
menor poro o FundoçÕo de Atendimento Socioeducotivo do Poro,
ficondo assim evidenciodo e conÍiquronclo nesJe coso, unro situoçÕo
de urgêncicr.

DA RAZAO DA ESCOLHA N



A rozôo de escolho do prestodor de serviço oci
identificodo, deu-se em rozôo de ser o único enrpreso interessodo
atender o demondo do Município.

Como em quolquer controloçõo direio, o preço ojuslo<lo
deve ser coerenle com o proticodo no mercodo, eis que o volidode do
controtoçÕo depende do rozoobilidode do preço o ser desembolsodo
pelo AdministroçÕo Público.

A escolho do proposlo foi decorrente de umo prévio
pesquiso de mercodo, no quol openos o empreso LINDA VIAGENS &
TURISMO LTDA - it4E lnscrito no CNPJ No 07.146.87210001-01 mostrou
interesse. No mois. o preÇo eslo compolível com o reolidode
mercodoloqico.

Assim sendo, de posse dos documenios que instruem este e
hovendo o previsÕo legol, enlende esie Procurodor JurÍdico, que é
inexigível no formo do orligo 25, Copul do Lel B.óóól93. com o suo
devido publicoçõo o despeso com AGENCIAMENTO DE PASSAGENS
AEREAS PARA LOCOMOÇAO URGENTE DE MENOR PARA A FUNDAÇAO
DE ATENDIMENTO SOCIOEDUCATIVO DO PARA poro otender os
necessidodes do FUNDO MUNICIPAL DE ASSISTÉNCIA SOCIAL de
Itoitubo/PA.

Monifesto-se tombém fovorovel à controtoçÕo de
AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AÉREAS PARA LOCOMOÇÀO URGENTE
DE 

^ 
ENOR PARA A FUNDAÇÀO DE ATENDTÀ^ENTO SOCTOEDUCATTVO DO

PARA poro olender os necessidodes do FUNDO MUNICIPAL DE
ASSISTÊNCIA SOCIAL, no volor de R$-ó.59a,85'(Seis mil, quinhenlos e
novenlo e quolro reols e oilenfa e cinco centovos), fornecido por LINDA
VIAGENS & TURISMO LTDA - ME lnscrito no CNPJ No 07.14ó.8/2/0001-01,
por ter se opresentodo como o único empreso o olender o demondo
do Município.

E o porecer, sub censuro
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DO VALOR DA CONTRATACÃO
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